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تزوی ٝوطٛری است ثب ٔ 98یّی ٖٛجٕؼیت ؤ 67 ٝیّی٘ ٖٛفزضابٖ ثابِ ا٘اذ  ٚقاك رأی
دار٘ذ  98 ٚدرصذضبٖ در ا٘تخبثبت اخیز ٔطبروت وزدٜا٘ذ .رئیسجٕٟٛر فؼّی اردٚغبٖ
اس قشة اسالٔی «ػذاِت  ٚتٛسؼ »ٝثب  65درصذ آرا دٚثبر ٜا٘تخبة ضاذ  ٚػٕاذٜتازنٗ
٘بٔشد اقشاة ٔخبِف ٔحزْ انٙچ ٓٞ ٝاسقشة چپٌزای جٕٟٛریخٛا ٜخّك  13درصذ
آرا را ث ٝدست آٚرد .سا ٟٓقاشة «ػاذاِت  ٚتٛساؼ »ٝاردٚغابٖ اس آرای پبرِٕاب٘ی واٝ
درا٘تخبثبت پیطیٗ در ٘ٛأجز  5:96 ،5836درصذ ثٛد ث 5595 ٝدرصذ وابٞص نبفات .ثاٝ
٘ظز ٔیرسذ و ٝانٗ آرا ٘صیت قشة ّٔیٌزای افزاطی ضذ ٜثبضذ و 3395 ٝدرصذ اس آرا
را ث ٝدست آٚرد  ٚقبال در دِٚت ائتالفی ثب قشة اردٚغبٖ ٔطبروت خٛاٞذ وزد.
قىٕزا٘ی اردٚغبٖ قبال دنٍز تثجیت ضذ ٜاست .تب ثٕٞ ٝیٗ جب ا ٚنه ٕٝٞپزسی را
 ٓٞو ٝلذرت رئیس جٕٟٛر را افشانص داد ثب ٔٛفمیت اس سزٌذرا٘ذ ٜاست .ا ٚاو ٖٛٙپیص
اس آٖ و ٝثحزاٖ التصبدی ضزٚع ضٛد ثز٘ذٜی نه ا٘تخبثبت سٚدٍٙٞبْ  ٓٞضذ ٜاست.
اس سٔبٖ وٛدتبی ضىست خٛردٜی ٘ظبٔیٞب در  5837اردٚغبٖ ضزانط اضارزاری را
ثب سزوٛة خیّی ٌستزد ٜثز وطٛر تحٕیُ وزد ٜاستٞ .ذف وٛدتب انٗ ثٛد وا ٝجّاٛی
اسالٔیوزدٖ ثیصتز اردٚغبٖ را ثٍیزد  ٚدِٚت سىٛالری را و ٝوٕبَ آتبتٛرن در 3:38
انجبد وزد ٜثٛد ثبر دنٍز ثزلزار ٕ٘بنذ .اس انٗ ٟٔٓتاز ٘ظابٔیٞاب ٔایخٛاساتٙذ تزویا ٝرا
درٔسیز سزٔبنٝی ثیٗإِّّی  ٚاتحبدنٝی ارٚپب لزار ثذٙٞذ.
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ثب ضىست وٛدتب اردٚغبٖ ثٝسزػت وٛضیذ ٞزٌٔ ٝ٘ٛخبِفتی را ٘بثٛد وٙذ  ٚاس ٔٙبفغ
سزٔبنٝی ثیٗإِّّی و ٝاتحبدن ٝی ارٚپب ،صٙذٚق ثیٗإِّّی پا ٚ َٛسابسٔبٖ ّٔاُ آٖ را
ٕ٘بنٙذٌی ٔیوٙٙذ ،فبصّ ٝثٍیزد .ثیص اس صذٞشار ٘فز دستٍیز ضذ٘ذ .دٜٞاب ٔیّیابرد دالر
دارانی  ٓٞضجط ضذ ٘ 3689888 ٚفز اس ادارات تصفی ٝضذ٘ذ و ٝ٘ ٝفمط وبر ثّىا ٝقتای
پبسپٛرت خٛد  ٚاػضبی خب٘ٛادٜی خاٛد را ٞآ اس دسات داد ٚ ٜا٘اً ٔطاىُ أٙیتای
خٛرد٘ذ  ٚقتی ضٕبری خب٘ٝی خٛد را و ٝث ٝوبر دِٚتی ثستٍی دارد  ٚقتی ثبس٘طستٍی
خٛد را  ٓٞاس دست دادٜا٘ذ« .نه ٌز٘ ٜٚخج ٝثب ٌزٞٚی دنٍز جبنٍشنٗ ضذٜا٘ذ  ٚثازای
وبرٔٙذاٖ دِٚت لٛاػذ تبس ٜثزلزار ضذ ٜاست .دا٘طٍبٜٞب اس نه ٌز ٜٚرٚضٙفىزاٖ خابِی
 ٚثب ٌز ٜٚدنٍز جبنٍشنٗ ضذٜا٘ذ ؤ ٝذافؼبٖ جذیتز ٘ظبْ تبسٜا٘ذ .سزٔبنٝای و ٝثب رصنٓ
ٓٞخٛا٘ی ثیصتزی دارد ثٙٔ ٝبفؼی و ٝاس فؼبِیتٞبی دِٚتی ٘تیجٔ ٝیضٛد ثٟتز دستزسی
دارد اس جّٕ ٝپبداشٞبئی و ٝاس ضجط دارائی ٘بضی ٔیضٛد».
تحت رنبست اردٚغبٖ فسبد اس ٌذضت ٝثسیبر ثیصتز ضذ ٜاست (ٕٞبٖ طٛر وا ٝدر
دنٍز التصبدٞبی ٘ٛظٟٛر ثزای ٕ٘ ٝ٘ٛدر ٔىشنه  ٚثزسنُ ضبٞذنٓ و ٝلزار است تب پبنبٖ
سبَ ا٘تخبثبت ثزٌشار وٙٙذ).
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دِیُ اصّی ثزٌشاری ا٘تخبثبت سٚدٍٙٞبْ ثحزاٖ التصابدی لزناتاِٛلاٛع در تزویاٝ
ثٛد .درٍ٘ب ٜا َٚث٘ ٝظز ٔیرسذ التصبد تزویٚ ٝضغ ٔرّٛثی دارد و٘ ٝاز رسإی رضاذ
التصبدی آٖ ثیص اس  8درصذ استِٚ .ی انٗ تٕٞٛی ثیص ٘یست .ثخص ػٕذٜای اس انٗ
رضذ در ثخص غیزِٔٛذ التصبدی ا ثخص ٔستغالت  ٚپزٚصٜٞبی ػظیٓ دِٚتی است.

اس پبنبٖ روٛد ثشري ث ٝانٗ سا٘ ،ٛاز ساٛدآٚری سازٔبن ٝدرتزویا ٝر٘ٚاذ ٘شِٚای
چطٍٕیزی داضت ٝاست .رضذ التصبدی در سٔبٖ وٛدتبی ٘ظبٔی ثٝضذت وٓتز ضذ ٜثاٛد.
ِٚی اس آٖ سٔبٖ تب و ٖٛٙاردٚغبٖ ثب فؼبِیت در ثخص ٔستغالت  ٚاس طزنك ثب٘هٞب ثب ٘ز
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ثٟزٜی ثٝضذت پبنیٗ  ٚافشانص ٞشنٞٝٙبی ػٕٔٛی ث ٝر٘ٚاك التصابدی دأاٗ سد ٜاسات.
سزٔبنٝی خبرجی  ٓٞثزای تأٔیٗ ٔبِی انٗ پزٚصٜٞبی غیزِٔٛذ ٚارد تزوی ٝضذ ٜاست.

رضذ چطٍٕیز اػتجبرات ثبػث ضذ تٛرْ دٚرلٕی ثطٛد  ٚدر٘تیج ٝتزوی ٝدر ٔؼزض
خرز فزارسزٔبن ٝلزار ثٍیزد.
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انٗ اِجتٔ ٝسئّٝای است و ٝدر ثزاثز ٔب لزاردارد .افشانص ٘ز ثٟز ٚ ٜج ًٙتجابرتی
رٚثٝرضذ و ٝرئیس جٕٟٛر أزنىب تزأپ آغبس وزد ٜثزای وطٛرٞبی ٘ٛظٟٛر ٔثاُ تزویاٝ
ٔصیجت ثشرٌی خٛاٞذ ثٛدٞ .شنٝٙی ٚاٌْیزی ارسی افشانص ٔاینبثاذ  ٚسازٔبنٌٝاذاری
ٔستمیٓ خبرجی ٔ ٓٞؼىٛس خٛاٞذ ضذ .ثذٞی خبرجی تزویٔ ٝؼبدَ  68درصاذ تِٛیاذ
٘بخبِص داخّی آٖ است  ٚانٗ ٘سجت ثٝضذت در قبَ افشانص است .ثاٝطاٛر ٔتٛساط
تزوی ٝثبنذ سبِی  58درصذ اس تِٛیذ ٘بخبِص داخّای را صازف ثاذٞی خابرجی وٙاذ ٚ
قذٚد نهس ْٛآٖ  ٓٞدرطٔ 35 َٛب ٜآنٙذ ٜثبنذ ثٝطٛر وبُٔ وبرسبسی ضٛد.
تزوی ٝدر قبَ قبضز ٘شدنه ث ٝصذر وطٛرٞبنی لزار دارد وٌ ٝزفتبر ثحزاٖ ثاذٞی
خبرجی ٞستٙذ ،در وٙبر آرصا٘تیٗ (و ٝفؼالً در صذر ٞست)  ٚاٚوزانٗ  ٚافزنمبی جٛٙثی.
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اردٚغبٖ ٔی تٛا٘ذ ثزای قبٔیبٖ داخّیاش صستٞبی پٛپِٛیستی ثٍیزد و ٝا ٚاجبسٜ
ٕ٘یدٞذ صٙذٚق ثیٗإِّّی پ َٛنب اتحبدنٝی ارٚپب ث ٝا ٚثٍٛنٙذ و ٝچ ٝثبنذ ثىٙاذِٚ .ای
٘تیج ٝانٗ ضذ ٜاست و ٝارسش ِیز تزوی ٝدر ط َٛسبَ ٌذضت ٝثٝضذت ر٘ٚذ ٘شِٚی داضتٝ
ثبضذ  ٚسزٔبنٌٝذاراٖ خبرجی ث ٝسجت ٚا ٕٝٞاس ثحازاٖ لزناتاِٛلاٛع ثاذٞی خابرجی
ثٝسزػت اس تزوی ٝفزار وٙٙذ.
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اردٚغبٖ ٕٔىٗ است ا٘تخبثبت را ثزد ٜثبضذٕٔ ٚ ،ىٗ است و ٝلذرت خٛد را ثزای
سزوٛة  ٚانجبد خٛدوبٍٔی ثیصتز وزد ٜثبضذ  ٚقتی ٕٔىٗ اسات وا ٝثا ٝسازٔبنٝی
ثیٗإِّّی  ٓٞفحبضی ثىٙذِٚ .ی التصبد تزوی ٝدر ٚضؼیتی ثسیبر ثحزا٘ای اسات  ٚاٌاز
ٞشنٝٙی سزٔبنٝی خابرجی افاشانص نبثاذ  ٚپبنابٖ فزانٙاذ جٟاب٘یوازدٖ ضاذت ثٍیازد
درٔؼزض نه روٛد خیّی جذی لزار دارد.

پی٘ٛذ ثب ٔتٗ اصّی;
Michael Roberts, Erdogan’s Turkey
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